מבוא
בעת הגדרת Windows, אנחנו מבקשים שתבחר הגדרות המתייחסות לפרטיות שלך. ניתן לעדכן הגדרות אלה בכל עת על-ידי מעבר אל 'התחלה' > 'הגדרות'. 

המידע להלן מסביר איזה נתונים אנחנו אוספים וכיצד נעשה בהם שימוש, בהתאם להגדרות שתבחר. הקפד לעיין בהצהרת הפרטיות המלאה של Microsoft לקבלת מידע נוסף על הנתונים האישיים שאנחנו אוספים ועל אופן השימוש בהם בעת השימוש ב- Windows (לשם כך, הקלד <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850749">aka.ms/privacy</a> בחלון דפדפן). הנתונים שאנחנו אוספים נשלחים אל ארה"ב ומדינות אחרות ומאוחסנים שם, כפי שנקבע בהצהרת הפרטיות של Microsoft.

<div id="Location">Location</div>
הגדרת המיקום של המכשיר מאפשרת לתכונות מסוימות של Windows, כגון הגדרה אוטומטית של אזור הזמן או 'אתר את המכשיר שלי', לפעול כראוי. כאשר הגדרת המיקום של המכשיר מופעלת, שירות המיקום של Microsoft ישתמש בשילוב של שירות מיקום גלובלי (GPS), נקודות גישה אלחוטית בקרבת מקום, אנטנות סלולאריות וכתובת ה- IP שלך כדי לקבוע את מיקום המכשיר שלך. בהתאם ליכולות המכשיר שלך, ניתן לקבוע את המיקום של המכשיר שלך ברמת דיוק משתנה, ובמקרים מסוימים ניתן לקבוע אותו בצורה מדויקת.

אם הפעלת את הגדרת המיקום במכשיר, המכשיר שולח מידע בלתי-מזוהה על מיקום (כולל מידע על נקודת גישה אלחוטית, מידע על אנטנה סלולרית ומיקום GPS מדויק, אם זמין) ל- Microsoft, לאחר שכל המידע שבמכשיר המאפשר זיהוי אישי הוסר. עותק לא מזוהה זה של מידע אודות המיקום משמש לשיפור שירותי המיקום של Microsoft, ובמקרים מסוימים, הוא משותף עם שותפינו ספקי שירותי המיקום, הספק הנוכחי הוא HERE (ראה https://www.here.com/), כדי לשפר את שירותי מיקום של הספק. 

בנוסף, כאשר הגדרה זו מופעלת, תוכל לאפשר לאפליקציות להשתמש במיקום ובהיסטוריית המיקומים של המכשיר כדי לספק שירותים תומכי מיקום. כשהמיקום שלך נמצא בשימוש על-ידי אפליקציות תומכות מיקום או על-ידי שירות או תכונה תומכות מיקום של Windows, מידע על המיקום שלך והיסטוריית המיקומים האחרונים יאוחסנו במכשיר שלך. לאחר שהמכשיר שלך ישלים את תהליך ההגדרה תוכל גם להעניק לאפליקציות מסוימות גישה למיקום המדויק של המכשיר שלך, בהתאם ליכולות המכשיר. אחרת, דיוק המידע אודות המיקום המסופק לאפליקציה יהיה נמוך יותר.

אם אתה מחובר עם חשבון Microsoft והיסטוריית המיקומים הופעלה, נתוני המיקום הידוע האחרון נשמרים בענן והם זמינים בכל המכשירים שלך לאפליקציות או לשירותים אחרים המשתמשים בחשבון Microsoft שלך. אם אתה מחובר באמצעות חשבון Microsoft שלך, ולמכשיר שלך אין את היכולת לקבוע בעצמו את המיקום הנוכחי באופן מהימן (לדוגמה, בתוך בניין או מרתף), אפליקציות או שירותים יכולים להשתמש במיקום הידוע האחרון מהיסטוריית המיקומים המאוחסנת בענן, אם היא זמינה. 

ישנם כמה מקרים חריגים אודות האופן שבו ניתן לקבוע את מיקום המכשיר שלך, שאינם מנוהלים ישירות על-ידי הגדרות המיקום.

אפליקציות שולחן עבודה הן אפליקציות ספציפיות שלא יבקשו הרשאה נפרדת לגילוי מידע על מיקום המכשיר שלך ולא יופיעו ברשימה המאפשרת לך לבחור אפליקציות שיכולות להשתמש במיקום שלך. מהן אפליקציות שולחן עבודה? בדרך כלל יש להוריד אותן מהאינטרנט או להתקין אותן ממדיה כלשהי (כגון תקליטור, DVD או התקן אחסון מסוג USB). הן מופעלות באמצעות קובץ .EXE או .DLL, ובדרך כלל הן פועלות במכשיר, שלא כמו אפליקציות מבוססות אינטרנט (שפועלות בענן).

גם לאחר שביטלת את הגדרת מיקום המכשיר, אפליקציות ושירותים מסוימים של ספקים חיצוניים יוכלו להשתמש בטכנולוגיות אחרות (כגון Bluetooth, Wi-Fi, מודם סלולרי וכו') כדי לקבוע את מיקום המכשיר שלך בדרגות דיוק משתנות. Microsoft דורשת ממפתחי תוכנה של ספקים חיצוניים אשר מפתחים אפליקציות עבור Microsoft Store שלנו או מפתחים אפליקציות באמצעות כלי Microsoft, לכבד את הגדרות המיקום של Windows, אלא אם הם סיפקו הסכמה משפטית נדרשת לכך שמפתחי ספק חיצוני קובעים את המיקום. עם זאת, כדי להפחית את הסיכון שיישום או שירות יוכלו לקבוע את המיקום שלך כאשר הגדרת המיקום של מכשיר Windows כבויה, עליך להתקין יישומים ושירותים ממקורות מהימנים בלבד. לקבלת הגנה מקיפה יותר של המיקום שלך, באפשרותך לשקול לבטל רכיבים מבוססי רדיו של המכשיר, כגון Wi-Fi, Bluetooth, מודם סלולארי ורכיבי GPS, שיכולים לשמש יישומים כדי לקבוע את מיקומך המדויק. עם זאת, פעולה זו עלולה גם לפגוע בחוויות שימוש אחרות, כמו ביצוע שיחות (כולל שיחות חירום), העברת הודעות, קישוריות לאינטרנט והתחברות לאביזרים היקפיים, כגון האוזניות שלך. קרא את מדיניות הפרטיות של האפליקציות והשירותים שהתקנת כדי ללמוד עוד על האופן שבו הם משתמשים במיקום המכשיר שלך.

כדי להקל על קבלת עזרה במקרה חירום, בכל פעם שתבצע שיחת חירום, Windows ינסה לקבוע ולשתף את מיקומך המדויק, ללא קשר להגדרות המיקום שלך. בנוסף, למפעיל הסלולרי שלך תהיה גישה למיקום המכשיר אם למכשיר שלך יש כרטיס SIM או שהוא משתמש בשירות סלולרי בדרך אחרת. 

באפשרותך לבטל את הגדרת המיקום, לקבוע לאילו אפליקציות יש גישה אל המיקום והיסטוריית המיקום שלך, ולנקות את היסטוריית המיקום של המכשיר בכל עת על-ידי מעבר אל התחלה > הגדרות > פרטיות > מיקום. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850748" > קבל מידע נוסף אודות מיקום</a>

<div id="FindMyDevice">אתר את המכשיר שלי</div> 
התכונה 'אתר את המכשיר שלי' משתמשת בנתוני המיקום של המכשיר שלך כדי לעזור לך לחפש את המכשיר במקרה של אובדן. התכונה 'אתר את המכשיר שלי' מאפשרת למנהל המערכת של מכשיר נייד של Windows, כגון מחשב נישא או טאבלט, למצוא את המיקום של אותו מכשיר בכתובת account.microsoft.com/devices. כדי להשתמש בתכונה זו, מנהל המערכת צריך להפעיל את הגדרת המיקום של המכשיר ולהתחבר ל- Windows באמצעות חשבון Microsoft. תכונה זו תפעל עבור מנהל המערכת גם אם משתמשים אחרים דחו את הגישה למיקום עבור כל האפליקציות שלהם. כשמנהל המערכת ינסה לאתר את המכשיר, המשתמשים יראו הודעה באזור ההודעות.

באפשרותך לבטל את הפעולה בכל עת על-ידי מעבר אל התחלה > הגדרות > עדכון ואבטחה > אתר את המכשיר שלי. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=870122" > קבל מידע נוסף אודות איתור המכשיר</a>

<div id="Speech">זיהוי דיבור מקוון</div> 
Windows מספק הן זיהוי דיבור מבוסס-התקן (שזמין באמצעות האפליקציה 'זיהוי דיבור של Windows') והן שירות זיהוי דיבור מקוון באזורים שבהם Cortana זמינה. כדי לקבל מידע אודות השפות והאזורים הנתמכים כעת, חפש "שפות ואזורים שבהם Cortana תומכת" בדפדפן כלשהו, או בסרגל החיפוש.

הפעלת ההגדרה של זיהוי קולי מקוון מאפשרת לך להשתמש בזיהוי קולי מבוסס ענן של Windows ב- Cortana, בפורטל המציאות המשולבת, בהכתבה ב- Windows ממקלדת התוכנה, באפליקציות Microsoft Store נתמכות, ועם הזמן, בחלקים אחרים של Windows. כאשר אתה משתמש בשירות הזיהוי הקולי המקוון של Windows, Microsoft אוספת את הקלטות הקול שלך ומשתמשת בהן כדי ליצור תעתיק טקסט של המילים המדוברות בנתוני הקול. נתוני הקול משמשים כנתונים מצטברים כדי לעזור בשיפור היכולת של שירותי הדיבור המקוון כדי לזהות כהלכה את הדיבור של כלל המשתמשים.

באפשרותך להשתמש בזיהוי דיבור מבוסס-מכשיר מבלי לשלוח את נתוני הקול ל- Microsoft. עם זאת, שירות הדיבור מבוסס הענן של Windows מספקת זיהוי איכותי יותר מזיהוי דיבור המבוסס על המכשיר. כאשר הגדרת זיהוי הדיבור המקוון כבויה, שירותי הדיבור שלא מסתמכים על הענן ומשתמשים בזיהוי מבוסס מכשיר בלבד, כמו האפליקציות 'קורא טקסטים' או 'זיהוי דיבור של Windows', עדיין יפעלו ו- Microsoft לא תאסוף נתונים קוליים כלשהם. 

ניתן לכבות את זיהוי הדיבור המקוון בכל עת באמצעות התחלה > הגדרות > פרטיות > דיבור. אם תאפשר בהמשך ל- Cortana לגשת למידע כגון נתוני לוח שנה ואנשי קשר, היא תוכל להתאים אישית את חוויית הזיהוי הקולי שלך כך שתפעל טוב יותר עבורך. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850745">קבל מידע נוסף אודות זיהוי קולי מקוון</a>

<div id="Telemetry">נתוני אבחון</div>  
קיימות שתי קטגוריות של נתוני אבחון:  נדרשים ואופציונליים. Microsoft משתמשת בנתוני אבחון כדי לשמור על האבטחה והעדכון של Windows, לפתור בעיות ולבצע שיפורים במוצרים כמתואר ביתר פירוט בהמשך. המכשיר שלך יהיה מאובטח ויפעל כרגיל, ללא קשר לבחירה שלך. נתונים אלה משודרים ל- Microsoft ומאוחסנים עם מזהה ייחודי אחד או יותר שיכולים לעזור לנו לזהות משתמש יחיד במכשיר יחיד ולהבין את בעיות השירות ואת דפוסי השימוש במכשיר. 

נתוני אבחון נדרשים כוללים מידע אודות המכשיר שלך, ההגדרות והיכולות שלו ותקינות פעולתו. זוהי הרמה המינימלית של נתוני האבחון הדרושים כדי לשמור על המהימנות, האבטחה והפעולה התקינה של המכשיר שלך.

נתוני אבחון אופציונליים כוללים מידע אודות האתרים שבהם אתה גולש, אופן השימוש שלך באפליקציות ובתכונות וכן מידע נוסף אודות תקינות המכשיר, פעילות המכשיר ודיווח שגיאות משופר. בנתוני אבחון אופציונליים, Microsoft אוספת גם את מצב הזיכרון של המכשיר שלך כאשר מתרחשת קריסה של מערכת או אפליקציה (שעשוי לכלול באופן בלתי מכוון חלקי קובץ שבו השתמשת כאשר התרחשה בעיה). נתוני אבחון נדרשים ייכללו תמיד כשתבחר לשלוח נתוני אבחון אופציונליים. בעוד שהמכשיר שלך יישאר מאובטח ויפעל כרגיל גם אם אתה רק שולח נתוני אבחון נדרשים, המידע הנוסף שאנחנו אוספים מהנתונים האופציונליים, עוזר לנו לזהות ולתקן בקלות בעיות ולבצע שיפורים במוצר שיועילו לכל לקוחות Windows. 

ייתכן שחלק מהנתונים המתוארים לעיל לא ייאספו מהמכשיר שלך גם אם בחרת לשלוח נתוני אבחון אופציונליים. Microsoft ממזערת את נפח הנתונים שהיא אוספת מכל המכשירים על ידי איסוף חלק מנתוני האבחון האופציונליים מאחוז קטן בלבד של מכשירים (מדגם). על-ידי הפעלת הכלי 'מציג נתוני אבחון', תוכל לראות סמל שמציין אם המכשיר שלך הוא חלק מהמדגם וגם אילו נתונים ספציפיים נאספים מהמכשיר שלך. הוראות כיצד להוריד את הכלי 'מציג נתוני אבחון' ניתן למצוא ב-התחל > הגדרות > פרטיות > נתוני אבחון ומשוב.

פריטי נתונים מסוימים שנאספו באבחון על-ידי Windows יהיו כפופים לשינוי כדי לאפשר ל- Microsoft גמישות לאסוף את הנתונים הנדרשים למטרות שתוארו לעיל. לדוגמה, Microsoft עשויה לאסוף פריטי נתונים שלא נאספו בעבר כדי לוודא שהיא תוכל לפתור את בעיית הביצועים האחרונה שמשפיעה על חוויית המיחשוב של המשתמשים או כדי לעדכן מכשיר Windows 10 חדש בשוק. לרשימה נוכחית של סוגי נתונים הנאספים בשתי רמות האבחון, ראה <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=865126" > https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=865126</a> או ראה <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=865125" > https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=865125</a> עבור הרשימה הנוכחית של הנתונים הנדרשים הנאספים.  
 
אנו משתמשים בנתוני אבחון נדרשים כדי לשמור על העדכניות של מכשירי Windows. Microsoft משתמשת:
·	במידע בסיסי על שגיאות כדי לקבוע אם ניתן לטפל בבעיות שאתה חווה במכשיר באמצעות תהליך העדכון;
·	במידע על המכשיר שלך, על ההגדרות והיכולות שלו, לרבות אפליקציות ומנהלי התקנים המותקנים במכשיר, כדי לוודא שהמכשיר שלך מוכן ותואם למהדורה הבאה של אפליקציות או של מערכת ההפעלה ושהוא מוכן לעדכון;
·	ברישום המידע מתהליך העדכון עצמו כדי להבין כיצד מתקדמים עדכוני המכשיר שלך במהלך שלבי ההורדה, קדם-ההתקנה, לאחר ההתקנה, לאחר האתחול וההגדרה; 
·	בנתונים אודות ביצועי העדכונים בכל מכשירי Windows כדי להעריך את הצלחת פריסת העדכון וכדי ללמוד על מאפייני המכשיר (למשל, חומרה, ציוד היקפי, הגדרות ואפליקציות) הקשורים להצלחת העדכון או לכישלונו; וכמו כן,
·	בנתונים על המכשירים שבהם אירעו כשלי שדרוג ומדוע, וכדי לקבוע אם להציע שוב את אותו השדרוג.

אנו משתמשים בנתוני אבחון נדרשים ואופציונליים כדי לפתור בעיות ולסייע בשמירה על המהימנות והאבטחה של Windows והמוצרים והשירותים הקשורים. 

Microsoft משתמשת בנתוני אבחון נדרשים כדי:
·	להבין את הכמות האדירה של שילובי חומרה, מערכת ותוכנות שבהם משתמשים הלקוחות; 
·	לנתח בעיות בהתאם לשילובים ספציפיים של חומרה, מערכת ותוכנות ולזהות היכן בעיות או תקלות מתרחשות עם קבוצה מסוימת או מוגבלת של מכשירים; 
·	לקבוע אם אפליקציה או תהליך נתקלים בבעיית ביצועים (למשל, האפליקציה קורסת או נתקעת) ומתי ליצור קובץ Dump של קריסה במכשיר (קבצי Dump עצמם נאספים כאשר אתה בוחר לשלוח נתוני אבחון אופציונליים); וכן
·	להבין את היעילות ולתקן בעיות במערכת שליחת נתוני האבחון עצמה.


Microsoft משתמשת בנתוני האבחון האופציונליים הנוספים כדי לעזור לאתר ולתקן בעיות במהירות רבה יותר. אנו משתמשים:
·	במידע אודות פעילות האפליקציה כדי להבין איזו פעולה המשתמש ביצע באפליקציה שגרמה לבעיה, בשילוב עם מה שלמדנו אודות ההשפעה של אפליקציות או תהליכים אחרים שפועלים במכשיר;
·	במידע אודות תקינות המכשיר, כמו רמת הסוללה או המהירות שבה אפליקציות מגיבות לקלט, כדי להבין טוב יותר את הנתונים שאנחנו אוספים בנוגע לבעיות בביצועי אפליקציות וכדי לבצע תיקונים; וכן,
·	במידע הכלול בדיווח משופר על שגיאות וקבצי Dump של קריסה כדי להבין טוב יותר את הנתונים הקשורים לתנאים הספציפיים שבהם אירעה שגיאה או קריסה.

אנחנו משתמשים בנתוני אבחון נדרשים כדי לשפר את Windows. אנחנו משתמשים בנתוני אבחון אופציונליים כדי לשפר את Windows ומוצרים ושירותים קשורים.

Microsoft משתמשת בנתוני אבחון נדרשים לצורך שיפור מוצרים בהקשר של שמירה על העדכניות והאבטחה של מכשיר Windows שברשותך; לפתרון בעיות; לנגישות; למהימנות; לביצועים; לשיפור תכונות קיימות של Windows; לתאימות של אפליקציות, מנהלי התקנים ושירותים אחרים; לפרטיות; וליעילות אנרגטית.

לשם כך, Microsoft משתמשת בנתוני אבחון נדרשים כמפורט להלן:
·	מידע לגבי מכשירים של הלקוחות, הציוד ההיקפי שלהם וההגדרות (והתצורות של המכשיר) משמש לתעדוף שיפורים למוצרים על-ידי קביעת אילו שיפורים ישפיעו יותר לטובה על רוב לקוחות Windows 10; וכן,
·	מידע על האפליקציות המותקנות במכשירים משמש לקביעת העדיפות של בדיקות תאימות של אפליקציות ושל שיפורי תכונות עבור האפליקציות הפופולריות ביותר.


נתונים נוספים שנאספים בעת בחירתך לשלוח נתוני אבחון אופציונליים משמשים לשיפורים משמעותיים עוד יותר ל- Windows ולמוצרים ושירותים קשורים:
·	מידע על פעילות האפליקציה עוזר לנו לתעדף בדיקות תאימות לאפליקציות ולבצע שיפורים בתכונות של אפליקציות ובתכונות שנמצאות בשימוש תכוף; 
·	מידע אודות ההשפעה של מאפייני המכשיר, התצורה ופעילות האפליקציה על תקינות המכשיר (לדוגמה, על חיי הסוללה) משמש לניתוח הביצועים ולביצוע שינויים שישפרו את הביצועים של מכשירי Windows; כמו כן,
·	מידע מצטבר אודות היסטוריית הגלישה בדפדפנים של Microsoft משמש לכוונון האלגוריתמים של חיפוש ב- Bing כדי לספק תוצאות חיפוש יעילות יותר.

אנחנו לא משתמשים בנתוני אבחון של Windows כדי לספק חוויות מותאמות אישית או כדי לקדם מוצרים או שירותים, אלא אם כן תאפשר לנו לעשות זאת באמצעות ההגדרה הנפרדת חוויות המותאמות אישית עם נתוני אבחון (כמתואר להלן). 

באפשרותך לכוונן את רמת איסוף נתוני האבחון בכל עת ב- התחלה > הגדרות > פרטיות > נתוני אבחון ומשוב. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850746">קבל מידע נוסף אודות נתוני אבחון</a> 

<div id="InputDiagnostics">שיפור סימון בדיו והקלדה</div> 
אם תבחר לשלוח נתוני אבחון ל- Microsoft כדי לשפר זיהוי הקלדה וסימון בדיו, Microsoft תאסוף דוגמאות של התוכן שאתה מקליד או כותב כדי לשפר תכונות כמו זיהוי כתב יד, השלמה אוטומטית, חיזוי של המילה הבאה ותיקון איות בשפות הרבות שנמצאות בשימוש בקרב לקוחות Windows. כאשר Microsoft אוספת נתוני אבחון של סימון דיו והקלדה, הנתונים מחולקים ליחידות קטנות ועוברים עיבוד לצורך הסרת מזהים ייחודיים, נתוני רצף ונתונים אחרים (כגון כתובות דואר וערכים מספריים) וניתן להשתמש ביחידות האלו לבנייה מחדש של התוכן המקורי או לשיוך הקלט למשתמש. 

באפשרותך לבטל את הפעולה בכל עת בהתחלה > הגדרות > פרטיות > נתוני אבחון ומשוב. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869260" > קבל מידע נוסף אודות סימון בדיו והקלדת נתונים</a>

<div id="Tailored">חוויות מותאמות אישית עם נתוני אבחון</div> 
אם תבחר להפעיל חוויות מותאמות אישית, נשתמש בנתוני האבחון של Windows, למעט מידע על אתרי אינטרנט בהם אתה מבקר, כדי להציע לך עצות, פרסומות והמלצות מותאמים אישית כדי לשפר את החוויות של Microsoft. אם בחרת בנתוני אבחון נדרשים כהגדרת נתוני האבחון שלך, ההתאמה האישית תתבסס על מידע הקשור למכשיר שלך, להגדרותיו, ליכולותיו והאם הוא פועל כראוי. אם בחרת בנתוני אבחון אופציונליים, ההתאמה האישית תתבסס על אופן השימוש שלך באפליקציות ובתכונות, ומידע נוסף על תקינות המכשיר שלך. אנחנו לא משתמשים במידע אודות אתרי אינטרנט שבהם אתה מבקר, או בתוכן של קובצי dump של קריסות, או בנתוני דיבור, הקלדה או סימון בדיו עבור התאמה אישית כשאנו מקבלים נתונים אלה ממשתמשים שבחרו לשלוח נתוני אבחון אופציונליים.  

חוויות מותאמות אישית כוללות הצעות הקשורות להתאמה האישית ולאופטימיזציה של Windows, וכן המלצות לגבי מוצרים ושירותים, תכונות, אפליקציות וחומרה של Microsoft ושל גורמי צד שלישי עבור חוויות Windows שלך. לדוגמה, כדי לסייע לך להפיק את המרב מהמכשיר שלך, אנחנו עשויים לספר לך על תכונות שייתכן שאינך מכיר או תכונות חדשות. אם אתה נתקל בבעיה במכשיר Windows שלך, ייתכן שנציע לך פתרון. ייתכן שתוצע לך הזדמנות להתאים אישית את מסך הנעילה שלך עם תמונות, להציג תמונות נוספות מהסוג שאתה אוהב, או פחות תמונות מהסוג שאינך אוהב. אם אתה מזרים סרטים בדפדפן, ייתכן שנמליץ לך על אפליקציה מ- Microsoft Store שמזרימה ביעילות רבה יותר. לחלופין, אם השטח בכונן הקשיח שלך אוזל, Windows עשוי להמליץ לך לנסות את OneDrive, או לרכוש חומרה כדי להוסיף שטח. 

באפשרותך לבטל את הפעולה בכל עת בהתחלה > הגדרות > פרטיות > נתוני אבחון ומשוב. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850747">קבל מידע נוסף אודות חוויות מותאמות אישית באמצעות נתוני אבחון</a> 

<div id="Ads">מזהה פרסום</div> 
Windows יוצרת מזהה פרסום ייחודי עבור כל אדם שמשתמש במכשיר, שבו מפתחי אפליקציות ורשתות פרסום יוכלו להשתמש למטרות שלהם, לרבות כדי לספק פרסום רלוונטי יותר באפליקציות. כאשר מזהה הפרסום מופעל, האפליקציות יכולות לגשת למזהה הפרסום ולהשתמש בו כפי שאתרי אינטרנט יכולים לגשת למזהה ייחודי שמאוחסן בקובץ Cookie ולהשתמש בו. לכן, מפתחי אפליקציות (ורשתות הפרסום שאיתן הם עובדים) יכולים לשייך את הנתונים האישיים שהם אוספים לגביך יחד עם מזהה הפרסום שלך ולהשתמש באותם נתונים אישיים כדי לספק לך פרסומות רלוונטיות יותר וחוויות מותאמות אישית אחרות באפליקציות שלהם.

הגדרת מזהה הפרסום חלה על אפליקציות של Windows באמצעות מזהה הפרסום של Windows. הגדרת מזהה הפרסום אינה חלה על שיטות אחרות של פרסום מבוסס עניין אשר Microsoft מספקים או שספקים חיצוניים מספקים, כגון קובצי Cookie המשמשים להצגת פרסומות תצוגה מבוססות עניין באתרי אינטרנט. מוצרים של ספקים חיצוניים שאליהם התבצעה גישה באמצעות Windows או שהותקנו ב- Windows עשויים גם לספק צורות אחרות של פרסום מבוסס עניין בכפוף למדיניות הפרטיות שלהם. Microsoft מספקת צורות אחרות של פרסומות מבוססות עניין במוצרים מסוימים של Microsoft, הן ישירות והן בשיתוף עם ספקי פרסומות של צד שלישי. לקבלת מידע נוסף אודות פרסומות אחרות מבוססות עניין, <a class="privacyLink" href=" https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007333">לחץ כאן</a>.

באפשרותך לבטל את הגדרת מזהה הפרסום ב-Windows בכל עת בהתחלה > הגדרות > פרטיות. שים לב שכיבוי מזהה הפרסום לא יפחית את מספר המודעות שאתה רואה, אבל ייתכן שהמודעות יהיו פחות מעניינות ורלוונטיות לגביך. הפעלה בחזרה של מזהה הפרסום תאפס את מזהה הפרסום. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850750" > קבל מידע נוסף על מזהה פרסום </a> 

Windows Defender SmartScreen
Windows Defender SmartScreen שולח נתונים ל- Microsoft בנוגע לאתרי האינטרנט שבהם אתה מבקר וקבצים שאתה מוריד כדי להזהיר אותך ולעזור לך להגן עליך ועל המכשיר שלך מפני תוכן אינטרנט שאינו בטוח או תוכנות זדוניות. מאחר שאנחנו שואפים להגן עליך בעת השימוש במוצרים שלנו ובמוצרי צד שלישי, אנחנו מפעילים כברירת מחדל את Windows Defender SmartScreen. 

באפשרותך לכבות את Windows Defender SmartScreen בכל עת על-ידי מעבר אל התחלה > מרכז האבטחה של Windows Defender > בקרת אפליקציות ודפדפן. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850751">קבל מידע נוסף אודות Windows Defender Smartscreen</a>  


